
هشدار وزارت کشور به احمدی نژاد
معاون وزیر و قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی با اشاره به خدمات دولت یازدهم گفت: پول ایران امروز از 
همان ارزشی برخوردار است که سه سال پیش و در آغاز به کار دولت تدبیر و امید از آن برخوردار بود.

محمدحسین مقیمی در حاشیه معارفه معاون سیاسی جدید استانداری سمنان اظهار کرد: دولت یازدهم 
منشاء خدمات شایانی بوده که حفظ ارزش پول ملی یکی از مهمترین آن هاست؛ چیزی که در دولت قبل هر 

صفحه ۳هفته ارزش کمتری پیدا می کرد.  لذا تحقق این مهم افتخاری بزرگ برای دولت دکتر روحانی  ...
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محسن رضایی: جنجال های بی پایان ترامپ

ایران از نظر امنیت و ثبات می تواند قطب پروازهای منطقه باشد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز از مرکز کنترل فضای کشور برج و اپروچ در فرودگاه بین المللی 

مهرآباد بازدید و در جمع هیأت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به سخنرانی پرداخت. محسن 
رضایی ضمن تبریک  سالروز میالد امام رضا )ع( گفت: به برکت حضور این امام عزیز ملت ما بارها از حوادث 

سنگین نجات پیداکرده است افتخار می کنیم که امام رضا )ع( به کشور ما آمدند و در خانه  ما مأوا گزیدند. 
این میالد را به فرزند برومندش حضرت ولیعصر عج و نایبش تبریک می گویم. او ادامه داد: صنعت 
هوایی کشور و شبکه فرودگاهی و ناوبری ، یکی از کانون های توسعه اقتصادی است. هم خودش 

صفحه ۳صفحه ۳صفحه ۳درآمدزایی باالیی دارد همان طور که در کشورهای همسایه مان می بینیم و  ... صفحه ۴

پــس از جنجال ســازی های پیاپــی دونالد 
ترامپ، فشارهای سیاســتمداران آمریکا به 
این نامزد پر حرف و حدیث جمهوری خواهان 
افزایش یافته است. روز جمعه، بیش از هفتاد 
تن از اعضای بانفوذ جمهوری خواه، خواستار 
قطع کمک های مالی کمیتــه ملی حزب به 
»کمپین رو به تحلیل« دونالد ترامپ شدند. به 
گزارش وبسایت »پولیتیکو«، این چهره های 

صفحه ۳جمهوری خواه روز پنجشنبه ...

عضو لیســت امیــد در انتخابات 
دهمیــن دوره مجلس شــورای 
اسالمی در پاسخ به انتقاداتی که 

از وی و  ...

سید حسین نقوی حسینی در مورد 
موضوع پس گرفتن شکایت ایران 

از روسیه ...

 ، قــی د صا محمد میر حســین 
حقوقدان برجســته کشورمان در 

خصوص ماجرای ...

اگر ما نبودیم 
لیست امید نبود

روسیه به 
تعهداتش عمل 

کرده است

مدعی العموم 
باید به موضوع 

ورود کند

رشد اقتصادی کشور به 4.4 درصد رسید
صفحه ۲

رییس جمهور در سفر به کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

1395 مــاه  مــرداد   24  یکشــنبه 


